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 الرياضيات المسلية

هي مصطلح  (Recreational mathematics :اإلنجليزيةلرياضيات المسلية )با

 .شامل, تشير إلى كالً من األلغاز الرياضياتية واأللعاب الرياضياتية

لب حل جميع المسائل في هذا الحقل إلى معرفة في الرياضيات المتقدمة, لذلك, ال تتط

 رياضياتيين, مما تدفعهم إلى دراسة المزيد في الرياضيات-غالباً ما تثير فضول الغير

شمل هذا النوع من الرياضيات األلغاز المنطقية واأللغاز األخرى التي تحتاج إلى التفكير 

لرياضيات, والقصص الغريبة والمسلية والمصادفات التي تحصل االستنتاجي, وجمال ا

في الرياضيات ومع الرياضياتيين. إن بعض من أشهر المواضيع في الرياضيات المسلية 

 .هي المربعات السحرية والكسيريات

 أللغاز الرياضياتيةا

إلى الرياضيات للقيام بحلها. لدى هذه األلغاز قواعد محددة,  األلغاز الرياضياتية تحتاج

لكنها ال تركز عادةً على المنافسات بين العبين أو أكثر. وبدالً  ,تعدد الالعبين حتى في

يجب على الالعب العثور على حل  ,األلغاز من ذلك, وللقيام بحل مثل هذا النوع من

 .تستوفي الشروط المعطاة

لعبة كونواي  ئع من األلغاز الرياضياتية. وتُعتبرهي نوع شا األلغاز المنطقية

 اأيضاً من األلغاز الرياضياتية, على الرغم من أن الالعب يقوم بحله والكسيريات للحياة

 .فقط بتقديم مجموعة الشروط البدئية

 .في األعلى( إلى األلعاب الرياضياتية )األلغاز الرياضياتية في بعض األحيان, تشير عبارة

أحد أشهر المؤلفات  ياكوف بيرلمان للروسي( الرياضيات المسلية )كتاب ويعتبر كتاب

 .[1]في مجال الرياضيات المسلية

 :بديهية أخرى مسيلة وتثير فضول الالعبين وهي-هناك مواضيع رياضياتية غير

 )ألعاب الخفةJuggling ( ألعاب الخفة باستخدام الهراوات والكرات وغيرها 

 )العديد من األشكال الرياضياتية, وبعض التعقيدات )أوريغامي 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 شبكة القط Cat's cradle األخرى واألشكال الوترية 

 دورية الرياضيات المسلية Journal of Recreational Mathematics  من

 .أكبر المنشورات حول هذا الحقل

 والتي كانت عنوان لعمود صحفي عملت لمدة طويلة في  الرياضياتية األلعاب

مارتن  بواسطة  Scientific Americanساينتفك أمريكان مجلة

والتي أدت إلى نشوء العديد من األجيال الجديدة   .Martin Gardnerغاردنر

من الرياضياتيين والعلماء, على الرغم من أنه كان مهتماً بالتسليات الرياضياتية. 

 Metamagical وذلك بسبب منشورات األلعاب الرياضياتية أشتهرت

, Themas ,والتي أصبحت لها نفس الشهرة, لكنها أستمرت لوقت قصير

 Mathematical ونُشرت بعد ذلك في ,دوغالس هوفشتادتر بواسطة

, Recreationsآيان ستيورات بواسطةIan Stewart,   َوأخيرا

 ..Dennis Shasha يس شاشابواسطة دينن Puzzling Adventures في

  
 لعبة ترتيب الصناديق 

  
 الساعات بازل 

  
 الجمع بازل لعبة 

  
 الكسور بازل لعبة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%83_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%83_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamagical_Themas&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamagical_Themas&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamagical_Themas&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematical_Recreations&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematical_Recreations&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematical_Recreations&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://math2isr.wixsite.com/math-games/blank-8
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 المخفية الكائنات لوحة لعبة 

  
 الباندا بونغ بيغ لعبة 

 

 في الثقافة الشعبية

 األعداد  سلسلة من الدوكتور يكمل "42 ,"في الحلقة دكتور هو في مسلسل

 .د تدرس الرياضيات المسليةثم يعترض بأن المدارس لم تع ,األولية السعيدة

 الحادثة الغريبة للكلب في الليل في روايةThe Curious Incident of the  

, Dog in the Nighttime بمتالزمة  تتحدث عن طفل مصابالتي

تتم مناقشة العديد من األلعاب واأللغاز   ,Asperger syndromeآسبرجر

 .الرياضياتية

 :ألشخاص الذين يعملون في هذا الحقل من الرياضياتمن أهم ا

 لوسي بيكرLucy Baker  

 جون هورتون كونوايJohn Horton Conway  

 لد سكوت ماكدونالد كوكسيترهاروH. S. M. Coxeter  

 هنري دودينيudeneyHenry D  

 مارتن غاردنرMartin Gardner,  والتي  ,األلعاب الرياضياتية كاتب عمود

 ساينتفك أمريكان عملت لمدة طويلة في مجلة

 بايت هاينPiet Hein  

 دوغالس هوفشتادترDouglas Hofstadter  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=42_(Doctor_Who)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Doctor_(Doctor_Who)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Doctor_(Doctor_Who)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A2%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A2%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A2%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%83_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%83_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86_(%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1
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 موريس كرايتشيكMaurice Kraitchik  

 سام لويدSam Loyd  

 كليفورد بيكوفرClifford A. Pickover,   كاتب العديد من الكتب حول

 لرياضيات المسليةا

 إد بيغ, األبنEd Pegg, Jr.  

 والتر ويليام روس بولWalter William Rouse Ball  

 استرديفيد سينغمDavid Singmaster  

 ريموند سموليانond SmullyanRaym  

 آيان ستيوراتIan Stewart  

 ياكوف بيرلمانYakov Perelman  

 هوغو شتاينهاوسHugo Steinhaus  

 مارلين فوس سافانتMarilyn vos Savant,   ,"كاتبة عمود "أسأل مارلين

 باريد والتي عملت لمدة طويلة في مجلة

 مالبا طحانMalba Tahan,  خوليو سيزار  االسم المستعار للكاتب البرازيلي

مؤلف العديد من الكتب حول الرياضيات المسلية, ومن وهو  ,دي ملو آسوسا

 ل القادر على الحسابقصة الرجضمنها

 دي. آر. كابريكارD. R. Kaprekar  

 سكوت كيمScott Kim  

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%BA,_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%BA%D9%88_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7_%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%88_%D8%A2%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%88_%D8%A2%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%88_%D8%A2%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A._%D8%A2%D8%B1._%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA_%D9%83%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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